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En dan sta jij op
de rode loper
Sanne de Bakker
Uitgeverij Zwijsen
Leesserie Estafette groep 8

Leerdoel:
woordenschatontwikkeling en ontwikkeling leesvoorkeur
De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.
Jouw antwoord is dus altijd goed, als je het maar kunt
uitleggen. Zo leer je nadenken over een boek en je kunt
er met je juf of meester over praten.

A. Vragen voordat je ‘En dan sta jij op de rode loper’ gaat lezen.
1.

Waarom heb je dit boek gekozen? Je mag meer kruisjes zetten.

£
£
£
£
£

Ik ben fan van de schrijver Sanne de Bakker.
Ik heb al een ander boek uit deze serie gelezen.
Ik vind het leuk dat er foto’s en tekeningen in staan.
Ik ben benieuwd naar de tips van sterren.
Ik wil zelf graag beroemd worden.

£

Een andere reden: .................................................................................................................................................

2.

Zou jij zelf op de rode loper willen staan? Zo ja, wat zou je dan willen zijn? Kruis aan.

£
£
£

Nee.
Acteur of actrice.
Zanger of zangeres.

£
£
£

Danser of danseres.
Vlogger.
Muzikant.

£
£
£

Regisseur.
Circusartiest.
Musicalster.

B. Als je bladzijde 13 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vragen.
3.

Lees de zinnen. Ben je het ermee eens? Zet dan een kruisje voor de zin.

£
£
£
£
£

Het is leuk dat Sophie steeds iets vertelt.
Het boek is heel afwisselend.
Het boek is saai.
Er staan veel moeilijke woorden in.
Er staan handige tips in.

4.

Sophie wil graag de rol van Minoes spelen. Welke rol zou jij wel willen spelen?
...............................................................................................................................................................................

Lees weer verder in het boek.
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C. Je hebt ‘En dan sta jij op de rode loper’ nu uit. Maak de vragen.
5.

Lees de zinnen hieronder. Welk woord hoort erbij? Trek lijnen.
Laat zien hoe goed je bent!
Dit zijn balletschoenen waarmee je op je tenen kunt dansen.
Hij of zij maakt mensen aan het lachen.
Volg een opleiding om zanger of musicus te worden.
Schrijf je in om rollen te krijgen.
Hij of zij heeft geen grote rol, maar wel een beetje tekst.
Maak een reclamefilmpje over jezelf.
Hij of zij zoekt rollen die bij jou passen.

6.

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

edelfigurant
castingbureau
conservatorium
spitzen
agent
auditie
demo reel
cabaretier

Blader nog eens door het boek. Welk weetje vond je het meest interessant?
...............................................................................................................................................................................

7.

Wat kun je zelf doen om jouw droom te bereiken? Maak een plannetje.
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

8.

Kijk naar bladzijde 45. Daar staan nog twee andere informatieve boeken: Kattenboek en Hoe bedenk je het!
Zou je die boeken ook willen lezen? Schrijf op waarom wel of niet.
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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